
— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0180/2005),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0205/2005),

1. zatwierdza zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.

P6_TA(2005)0263

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wod-
nych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich węd-

rownych ptaków wodnych (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0531) (1),

— uwzględniając Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych,

— uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0048/2005),

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie zaproponowanej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0187/2005),

1. zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 175 ust. 1 w połączeniu z art. 300 ust.
2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit
pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2,
akapit pierwszy, zdanie pierwsze, art. 300 ust. 3 akapit pierw-
szy oraz art. 300 ust. 4,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt 5a preambuły (nowy)

(5a) Wędrowne ptaki wodne stanowią istotną część świato-
wej różnorodności gatunków i powinny zostać — zgodnie z
Konwencją o różnorodności biologicznej z roku 1992 —

zachowane dla przyszłych pokoleń.

Poprawka 3
Punkt 7a preambuły (nowy)

(7a) Komisja, negocjując w imieniu Wspólnoty i w ramach
swojego umocowania zmiany Planu Działania, ustanowionego
w załączniku 3 do Porozumienia, powinna uwzględnić w szcze-
gólności środki zachowawcze wymienione w Artykule III ust. 2
Porozumienia.

Poprawka 4
Artykuł 3

Komisja jest niniejszym upoważniona do negocjowania i
zatwierdzania, w imieniu Wspólnoty, zmian do planu działania
przewidzianych w art. IV porozumienia oraz zmian porozumie-
nia przewidzianych w art. X. Komisja powinna być upoważ-
niona do prowadzenia tych negocjacji w porozumieniu ze spe-
cjalnym komitetem desygnowanym przez Radę. Zapewni to, że
decyzje przyjęte zgodnie z porozumieniem będą zgodne z istnie-
jącym prawodawstwem wspólnotowym oraz z celami polityk
wspólnotowych.

W odniesieniu do kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji
Komisji, Komisja jest upoważniona do zatwierdzania w imieniu
Wspólnoty zmian załączników do Porozumienia przyjętych
zgodnie z Artykułem X ust. 5 Porozumienia.

Przy realizacji tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet
wyznaczony przez Radę.

Jeżeli zmiana załącznika do Porozumienia nie zostanie trans-
ponowana do odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego w
ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty jej przyjęcia przez Konfe-
rencję Stron, Komisja zgłasza zastrzeżenie do takiej zmiany
poprzez pisemną notyfikację skierowaną do Depozytariusza
zgodnie z Artykułem X ust. 6 Porozumienia. Jeżeli zmiana zos-
tanie następnie transponowana, Komisja cofa niezwłocznie
swoje zastrzeżenie.

P6_TA(2005)0264

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów
przez Umberto Bossiego (2004/2203(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossiego dotyczący skorzystania z immu-
nitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Okręgowym Sądem Cywilnym w Pad-
wie, z dnia 3 sierpnia 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 września 2004 r.,
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